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Beter met kunst?
A.Y.R. (Rosalie) Kühlmann, J. (Hans) Jeekel en E.G.J.M. (Robert) Pierik

R

ecent verscheen in TheLancet een systematische
review en meta-analyse van 72 studies over de inzet
van muziek om het herstel van volwassen patiënten
te bevorderen.1 Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik
van muziek effectief is in het verminderen van postprocedurele pijn, angst en pijnstilling en leidt tot een toename van de patiënttevredenheid. Steeds vaker is sprake
van de integratie van muziek of andere kunstvormen in
het ziekenhuis. Naast de esthetische rol die kunst vervult
is in toenemende mate aandacht voor de mogelijke toepassingen hiervan bij de genezing van de patiënt. Kan
kunst leiden tot een beter herstel?
De toepassing van kunst bij het herstel van de patiënt
heeft een eeuwenoude oorsprong. In de Griekse oudheid
werden patiënten in de tempels van Asklepios al omringd
met natuur, muziek en andere kunst om de genezing te
bevorderen.2 De laatste decennia komt hier weer meer
aandacht voor. In de integratieve geneeskunde wordt
bijvoorbeeld bij een behandeling aandacht besteed aan
alle aspecten die voor de genezing van belang kunnen
zijn.3 Naast het aanbieden van de beste evidencebased
medische behandeling is hierbij ook aandacht voor de
omgeving waarin iemand zich bevindt en het effect daarvan op zijn of haar gezondheid. Dit wordt ook wel de
genezende omgeving (‘healing environment’) genoemd.
Zo kan het gebruik van een bepaalde bouwstijl of een
directe toegang tot daglicht leiden tot een voorspoediger
herstel. Ook meer toegang tot natuur, bijvoorbeeld door
binnentuinen, maakt deel uit van een genezende omgeving.4 Een ander belangrijk aspect is het creëren van een
zekere afleiding in de zorgomgeving. Dit kan bij uitstek
worden gedaan met kunstvormen, zoals beeldende kunst
of muziek.

Muziek

Er is steeds meer kennis over de toepassing van muziek in
de gezondheidszorg. Hierbij dient onderscheid te worden
gemaakt tussen enerzijds muziektherapie en anderzijds
het luisteren naar muziek, ook wel muziekinterventies.
Muziektherapie wordt gegeven door een gekwalificeerde
muziektherapeut en is een methodische vorm van hulpverlening. Hierbij worden muzikale middelen gehanteerd
binnen een therapeutische relatie om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op
emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied (bron: Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie, www.nvvmt.nl). Het gebruik van muziektherapie wordt in verschillende richtlijnen beschreven, zoals
over de palliatieve zorg (zie www.pallialine.nl) of persoonlijkheidsstoornissen (zie www.ggzrichtlijnen.nl).
Bij muziekinterventies kan via bijvoorbeeld een hoofdtelefoon of speaker geluisterd worden naar zelfgekozen of
anderszins geselecteerde muziek. Voor deze kunstvorm
is de laatste jaren meer aandacht gekomen. Muziek heeft
een gunstig effect op angst, pijn, stemming en kwaliteit
van leven bij patiënten met kanker.5 In Nederland is bij de
palliatieve zorg naast de richtlijn voor toepassing van
muziektherapie ook een richtlijn ontwikkeld voor het
luisteren naar muziek (zie www.pallialine.nl).
Muziekinterventies vóór een operatie geven een vermindering van preoperatieve angst bij volwassen patiënten.6
Met het verschijnen van de review in TheLancet blijkt het
gebruik van muziek niet alleen vóór, maar ook tijdens en
na een operatie of procedure effectief te zijn in de vermindering van pijn en angst.1 Deze effecten worden
tevens gezien bij kinderen die een chirurgische procedure ondergaan.7
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Ook andere vormen van kunst kunnen positief bijdragen
aan het herstel van patiënten.8,9 De best vertegenwoordigde kunstvorm in de Nederlandse gezondheidszorg is
de grafische kunst, in de vorm van schilderijen of foto’s.
In de jaren 60 van de vorige eeuw werd met de komst van
de zogenoemde percentageregeling de introductie van
kunst in de Nederlandse ziekenhuizen actief gestimuleerd door de overheid.10 Volgens deze regeling moet een
vastgesteld percentage van de nieuwbouw-, verbouw- of
koopsom van een rijksgebouw worden besteed aan kunst.
De regeling maakte het voor Nederlandse ziekenhuizen
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mogelijk om een gevarieerde kunstcollectie op te bouwen
en te presenteren in het ziekenhuis.11 In veel rijksgebouwen, waaronder ziekenhuizen, zijn vervolgens kunstcommissies aangesteld om dit te bewerkstelligen.
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het ter zake
doet welke soort grafische kunst men kiest in zorginstellingen.3 Met de juiste kunst kan effectief tegemoet worden gekomen aan onrust, stress en pijn bij patiënten.
Kunst die een duidelijke, positieve inhoud heeft en een
gevoel van veiligheid oproept wordt genezende kunst
(‘healing art’) genoemd.9 Deze kunstvorm lijkt geschikt
om in ziekenhuizen te tonen. Vaak zijn dit schilderijen of
foto’s van natuur, water of bloemen. Ook schilderijen van
vrolijke en bekende taferelen hebben een goed effect.
Daarentegen lijkt moeilijker te interpreteren kunst, zoals
abstracte of provocerende kunst, minder geschikt. Hoewel dit soort kunst juist vaak wordt gewaardeerd door
‘ervaren’ toeschouwers, kan deze lastiger te begrijpen
kunst stressverhogend werken wanneer iemand hier niet
mee bekend is.
In 2013 werd in de Isala Klinieken in Zwolle een oriënterend onderzoek uitgevoerd, waarin 76 patiënten naar
hun mening werd gevraagd over kunst in Nederlandse
ziekenhuizen en over genezende kunst. De resultaten
waren opmerkelijk: de deelnemers beoordeelden genezende kunst statistisch significant hoger, met een gemiddelde waardering van 7,3 (SD: 1,9) op een schaal van 1-10,
dan de huidige kunst in die ziekenhuizen, die gemiddeld
met een 5,2 (SD: 2,2) werd beoordeeld. De meerderheid
van de patiënten gaf een duidelijke voorkeur aan voor
genezende kunst in de vorm van natuurlijke, realistische
schilderingen en foto’s. Maar zoals verwacht kan worden
bij zoiets persoonlijks als de waardering van kunst, was
er ook sprake van een grote individuele variatie tussen
patiënten.
Hoewel het onderzoek in Zwolle een kleine, oriënterende
studie betreft, laat het zien dat de huidige grafische kunst
in ziekenhuizen mogelijk niet goed aansluit bij de beleving en wensen van de individuele patiënt. Gezien het
potentiële grote belang van kunstuitingen in het ziekenhuis op het welbevinden van de patiënt, is het geoorloofd
hier meer onderzoek naar te verrichten in een grotere en
gevarieerdere ziekenhuispopulatie. In dit onderzoek
kunnen methoden worden onderzocht om persoonlijke

afleidingen te creëren voor de individuele patiënt, zoals
de mogelijkheid om zelf te kiezen welk schilderij in de
ziekenhuiskamer hangt of de plaatsing van digitale
schermen waarop een verscheidenheid aan kunst kan
worden getoond.
Evidencebased complementaire zorg

Er is steeds meer kennis over de rol en inzetbaarheid van
omgeving en kunst bij het herstel van patiënten. Het
benutten van deze kennis kan complementair zijn aan de
hoge kwaliteit van zorg die in Nederland wordt geleverd.
De stuurgroep Zorgonderzoek Nederland Medische
Wetenschappen (ZonMw) beveelt in haar rapport ‘Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidencebased complementaire zorg’ aan te investeren in goed
onderzoek voor een breder inzicht in het wetenschappelijk bewijs voor complementaire zorg; op deze manier
kan de waarde van complementaire zorginterventies
worden bepaald bij het verbeteren van de gezondheid en
zorg.12
De inzet van muziekinterventies is hier een voorbeeld
van. In Rotterdam is recent een gerandomiseerde gecontroleerde trial begonnen naar het gebruik van muziek
vóór en tijdens een operatie bij kinderen. In Kaapstad
wordt een RCT uitgevoerd naar het gebruik van muziektherapie na verbandwisselingen bij kinderen met brandwonden.
Door gedegen, methodologisch juist uitgevoerd onderzoek kan worden gekeken of de inzet van verschillende
aspecten van de omgeving inderdaad op een eenvoudige,
veilige en goedkope manier kunnen bijdragen aan de
gezondheid en het welbevinden van patiënten. Tot nu toe
zijn de resultaten veelbelovend: beter met kunst!
Prof.dr. Erik Heineman leverde een waardevolle bijdrage aan het uitvoeren van
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